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Sak: SR-sak 49/13c Uttalelse vedrørende videregående skole i Steigen 
  

 Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd støtter Steigen formannskap sin uttalelse 20.11.2013 vedrørende endring i 
tilbud fior videregående skole.  
 
 

UTTALELSE FRA STEIGEN FORMANNSKAP 20.11.2013 ANGÅENDE  VIDEREGÅENDE 
SKOLE 
 

Fylkesrådets innstilling til vedtak i Fylkestingssak 118/13: « Endringer i tilbudsstrukturen for 
videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2014 -2015», gir grunn til stor be-
kymring. 

Det foreslåes følgende: ”LOSA legges ned i sin opprinnelige form og nettbaserte utdannings-
tilbud for rettighetselever tas inn i Nettskolen i Nordland. Fylkesrådet gis ansvaret for innhol-
det i Nettskolen i Nordland.” 

Enda større grunn til bekymring gir Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2014 – 17 og bud-
sjett 2014 - s. 59 hvor det står følgende: ”Fra 2015 ligger elevkullene i Steigen på rundt 30 
personer. De senere år har det vært gitt tilbud innenfor studiespesialisering VG1 og LOSA i 
Steigen.  Rekrutteringen har vært tilfredsstillende.  En avvikling av LOSA vil føre til at det 
bare er en klasse innenfor studiespesialisering igjen i Steigen.  Dette gir et marginalt læ-
ringsmiljø, og opplæringsstedet foreslås avviklet fra høsten 2015.” 

LOSA i Steigen har vært en ubetinget suksess både for lokalsamfunnet, for elevene og for 
næringslivet i kommunen. LOSA ble opprettet fordi regionen var preget av stort frafall fra 
yrkesfaglig opplæring. LOSA i Steigen har ikke frafall i dag og veldig lav strykprosent, samti-
dig som avdelingen ivaretar elever med spesielle behov og gir høy grad av individuell opplæ-
ring.  

LOSA-tilbudet har lagt grunnlag for god kontakt og tett samarbeid med lokalt arbeidsliv. 
Mange elever har gjennom sin arbeidspraksis skaffet seg læreplass i kommunen. Tilgangen 
på lærlinger har vært en utfordring både for næringslivet og Steigen kommune, men etter at 
LOSA ble etablert som et tilbud for ungdommen i Steigen har antall lærlingekontrakter økt. 
Fra 2011 ble det etablert et formalisert samarbeid mellom flere parter innenfor næringsliv, 
kommune og opplæringskontoret for midtre Nordland. Samtidig ble det etablert en filial av 
opplæringskontoret i Steigen lokalisert t KUN i Nordfold. Dette samarbeidet har vært en suk-
sess og er en av faktorene som gjør at LOSA er veldig populær blant ungdommen i vår 
kommune. Ungdommen har nå fått et reelt fremtidig yrkestilbud i regionen noe næringslivet 
har etterspurt i tidligere. Vi kan opplyse blant annet at Mainstream Norway har rekruttert ca. 
20 av sine lærlinger gjennom LOSA-ordningen. 

I dag har LOSA i Steigen 18 elever. Dette er flere enn noen gang. 
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Nettskolen i Nordland har fremdeles ikke noe konkret innhold. Dersom det blir slik at LOSA 
skal legges ned til fordel for Nettskolen, vil det være naturlig å legge denne Nettskolen også 
til den videregående skolen i Steigen, hvor det er så gode erfaringer med denne formen for 
undervisning. Den lokale opplæringa i samarbeid med arbeidslivet vil kunne organiseres og 
finne sin plass i den nye Nettskolen i Nordland. Det kan ikke under noen omstendigheter 
være fornuftig å legge ned en velfungerende avdeling ute i distriktet. 

Steigen kommune satser nå på å utvikle avdelingen slik at enda flere elever velger å ta førs-
te del av videregående lokalt. Dette vil gi ungdommen mulighet for å utsette hybellivet med et 
år, samtidig som ungdommen kommer i kontakt med det lokale næringslivet og får sterkere 
bånd til heimplassen sin. På bakgrunn av dette er kommunen nå i ferd med å sluttføre byg-
gingen av nye lokaler til videregående skole i tilknytning til vårt nye flerbrukshus i Leinesfjord. 
Dette har kommunen gjort etter avtaler med Nordland Fylkeskommune. Disse avtalene gjel-
der i første omgang for 7 år, og det er derfor helt uakseptabelt at avdelingen i Steigen nå 
foreslåes nedlagt fra 2015. 
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